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HOTĂRÂREA Nr.76 
din data de 28.08.2020 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Săvârșin 
în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 
transport public local nr. 704/02.12.2019 

 
 

Consiliul Local al comunei Săvârșin, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.08.2020; 
Având în vedere: 

- inițiativa Primarului Comunei Săvârșin, exprimată în referatul de aprobare nr. 1480/21.08.2020, 
- raportul de specialitate nr. 1481/21.08.2020 al Compartimentului urbanism din cadrul Primăriei 

comunei Săvârșin, 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Săvârșin, 
Luând în considerare Hotărârea nr. 19/09.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Săvârșinprivind 

constituirea/aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, 
Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1957/19.08.2020, 

înregistrată la Primăria Comunei Săvârșin cu nr.1476/21.08.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat 
special reprezentantului Comunei Săvârșin pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare 
a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, 

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, 
Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport, Anexei nr. 4.1.1 – Bunuri puse la 

dispoziţie – concesionate,Anexei nr. 6 – Tarife de călătorie, Anexei nr. 17 – Amplasamentul stațiilor de tramvai 
și autobuz și Anexei nr. 18 – Estimare Compensații pe perioada contractului, la Contractul de delegare a gestiunii 
Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, 

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (8 consilieri prezenți din totalul de 11), 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d), (e), alin. (6) lit. (a), alin. (7), lit. (n), art. 139 alin. 

(1), alin. (3), lit.(g), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVÂRȘIN 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 
local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2.Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul 
adițional nr. 1 la contract. 

 
Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 4.1.1 – Bunuri puse la dispoziţie – 

concesionatelaContractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în 
forma prezentată în anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 1 la contract. 

 
Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 6 – Tarife de călătorielaContractul de delegare a 

gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 3 la Actul 
adițional nr. 1 la contract. 
 

Art. 5. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 17 – Amplasamentul stațiilor de tramvai și autobuz 
laContractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată 
în anexa nr. 4 la Actul adițional nr. 1 la contract. 
 

Art. 6. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 18 – Estimare Compensații pe perioada 
contractului laContractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în 
forma prezentată în anexa nr. 5 la Actul adițional nr. 1 la contract. 

 
Art. 7. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 
 

Art.8.(1)Se mandatează dl. Ioan VODICEAN, Primarul Comunei Săvârșin, în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local al Comunei Săvârșin și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama 
Comunei Săvârșin, aprobarea Actului adițional nr. 1la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport 
public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 8 alin. (1), ComunaSăvârșin, respectiv Consiliul Local al 
Comunei Săvârșinvor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor  Primarului, pentru a vota în 
favoarea adoptării Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 
local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.  

 
Art.9.Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 1la Contractul de 

delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 10. În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația epidemiologică din raza 

teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de transport, care asigură deplasarea elevilor la și de 
la școală, se va putea modifica în baza solicitării exprese a entității contractante. 

 
Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului AdministrațiePublică 

Județeană/Locală. 
 
Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 
- A.D.I. Transport Public Arad. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    Contrasemnează Secretar general, 
          POPA DORIN             Simona PASCU 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 
CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 
e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.77 
din data de 28.08.2020 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Săvârșin în 
Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în 
vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local 
nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele 
adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 3/06.03.2020 
 

 
Consiliul Local al comunei Săvârșin, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.08.2020; 
Având în vedere: 

- inițiativa Primarului Comunei Săvârșin, exprimată în referatul de aprobare nr. 1482/21.08.2020, 
- raportul de specialitate nr. 1483/21.08.2020 al Compartimentului urbanism din cadrul Primăriei 

comunei Săvârșin, 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Săvârșin, 
Luând în considerare Hotărârea nr. 19/09.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Săvârșinprivind 

constituirea/aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, 
Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 1958/19.08.2020, 

înregistrată la PrimăriaComunei Săvârșin cu nr. 1477/21.08.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat 
special reprezentantului Comunei Săvârșin pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare 
a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 2, art. 17, alin, (1) litera i), art. 35, alin. (2), litera i) din Legea nr. 92/2007 
a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 84, alin. (1), art. 105, alin. (2), litera e) din Legea nr. 1/2011, legea 
educației naționale; 

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (4), art. 5, art. 10, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 
privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea 
și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul 
pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 

Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, 

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 
– Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 

Având în vederenecesitatea modificării Programului de Transport și Anexei nr. 6 – Diferențele de Tarif, la 
Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la 
Contractul nr. 704/02.12.2019,astfel cum a fost el modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 
2/21.01.2020și nr. 3/06.03.2020, 

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (8 de consilieri prezenți din totalul de 11), 
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În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d), (e), alin. (6) lit. (a), alin. (7), lit. (n), art. 139 alin. 
(1), alin. (3), lit.(g), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVÂRȘIN 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1.Se aprobă Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 

local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa,care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2.Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a 

gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019,astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020și nr. 
3/06.03.2020,în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 4 la contract. 

 
Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 3.1– Bunuri de returlaContractul de delegare a 

gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 2 la Actul adițional nr. 4 la contract. 

 
Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 6 – Diferențele de TariflaContractul de delegare 

a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 3 la Actul adițional nr. 4 la contract. 
 

Art. 5.Punctul nr. 4 din Anexa nr. 2 -Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la 
transportul public local, la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Săvârșinnr.105/02.12.2019, se abrogă. 

 
Art. 6. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 4la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 

transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată 
în anexă la prezenta hotărâre. 

 
Art.7.(1)Se mandatează dl. Ioan VODICEAN, Primarul Comunei Săvârșin, în calitate de reprezentant al 

Consiliului Local al Comunei Săvârșin și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama 
Comunei Săvârșin, aprobarea Actului adițional nr. 4la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport 
public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la 
prezenta hotărâre. 

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 6 alin. (1), Comuna Săvârșin, respectiv Consiliul Local al 
Comunei Săvârșin vor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în 
favoarea adoptării Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 
local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la 
prezenta hotărâre.  

 
Art.8. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 4la Contractul de 

delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019,astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020și nr. 
3/06.03.2020, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

 
Art. 9. În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația epidemiologică din raza 

teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de transport, care asigură deplasarea elevilor la și de 
la școală, se va putea modifica în baza solicitării exprese a entității contractante. 



 
Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului AdministrațiePublică 

Locală. 
Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 
- A.D.I. Transport Public Arad. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează Secretar general, 
          POPA DORIN                                  Simona PASCU 
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HOTĂRÂREA Nr.78 
din data de 28.08.2020 

 
privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, 

Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad 

 
 

Consiliul Local al Comunei Săvârșin, Judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.08.2020; 

        Analizand referatul de aprobare la proiectul de hotarare a domnului primar Vodicean 
Ioan, înregistrat la Primăria comunei Săvârșin la nr.1490/21.08.2020; 

Având în vedere : 
- referatul compartimentului de specialitate urbanism din cadrul UAT Săvârșin înregistrat 

la nr.1491/21.08.2020, cu privire la aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul 
Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad; 

- adresa nr.2655/20.08.2020 emisă de către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad și înregistrată la Primăria comunei Săvârșin la 
nr.1471/20.08.2020; 

-  Adresa nr. 3201/02.12.2019 emisă de către  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad; 

- prevederile art. 21 alin (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu 
modificării în Registrul asociațiilor şi fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei 
circumscripție modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 33 alin. (1) şi alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile şi fundațiile, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 Anexa 1 și 2 din H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv-
cadru și a Statutului -cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 245 și art. 244 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Săvârșin; 

- Nr. de voturi de la şedinţa ordinară, cu un nr. de 8 voturi „pentru", 0 voturi „abţineri'' şi 0 voturi 
„împotrivă", cvorumul necesar adoptării hotărârii fiind de 1/2 din numărul consilierilor în 
funcţie; 

 In temeiul art. 129, alin. 2, litera d) si alin. 7, litera n), art.139 alin.1 şi alin.3 lit.d) din Ordonanta 
de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
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Art.1. Se aprobă Actul Adițional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 1. 

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 2. 

Art.3. Se aprobă Actul Adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem 
Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 3. 

Art.4. Se aprobă Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat 
de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, conform Anexei 4. 

Art.5. Se împuternicește Primarul Comunei Săvârșin, dl. Ioan Vodicean să voteze şi să semneze 
în numele şi pe seama Consiliul Local Săvârșin, Actul Adițional la Actul Constitutiv, Actul 
Constitutiv revizuit Actul Adițional la Statut şi Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Judeţul Arad. 

Art.6. Se împuternicește dna Oana Cristina TOMUȚIU, să îndeplinească procedurile prevăzute 
de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv şi Statutului revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituţiile publice 
abilitate. 

Art.7. În situaţia în care persoana împuternicită la art. 6 nu poate să îndeplinească procedurile 
prevăzute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv și Statutului revizuit al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad la instituţiile 
publice abilitate, preşedintele Asociaţiei va mandata o altă persoană în acest scop. 

Art.8. Hotărârea Consiliului Local al comunei Săvârșin nr.7 din 20.01.2020 se abrogă. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Arad; 
- Primarului comunei Săvârșin; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Arad. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            Contrasemnează Secretar general, 
          POPA DORIN                       Simona PASCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 
CONSILIUL  LOCAL 

Comuna Săvârșin nr. 37, județul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 
e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 
 

 
HOTĂRÂREA Nr.79 
din data de 28.08.2020 

 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Săvârșin în 

Adunarea Generală a Acţionarilorla S.C. Compania de Apă Arad S.A. 

  

Consiliul Local al comunei Săvârșin, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.08.2020; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1478/21.08.2020 a Primarului comunei Săvârșin; 
- Raportul de specialitate înregistrat la nr. 1479/21.08.2020 întocmit de Secretarul General al 

comunei Săvârșin; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Săvârșin; 
- Adresa SC Compania de Apă Arad SA nr.13637/18.08.2020 prin care se solicită mandatarea 

reprezentantului Consiliului Local Săvârșin în cadrul AGA a Companiei de Apă Arad SA să 
aprobepunctele aflate pe ordinea de zi din data de 21.09.2020 și înregistrată la Primăria comunei 
Săvârșin la nr.1463/20.08.2020; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.a coroborat cu alin.(3) lit.d, art.132 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

- Dispoziţiile Legii nr.51/2006 , ale art.21 1 (1) lit.a privitoare la atribuirea directa a contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare precum si a disp.art.20(4) a Legii 
nr.241/2006 ; 

- Prevederile art.3 alin.3, art.15 alin.5 lit.(i) si art. 15 alin 6 din Actul constitutiv al SC Compania 
de Apă Arad SA; 

- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Nr. de voturi de la şedinţa de consiliu, cvorumul necesar adoptării fiind de ½ din numărul 
consilierilor prezenți de majoritate simplă (cu un nr. de 8 voturi „pentru", 0 "abţineri" si 0 voturi 
„împotrivă") 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se mandatează reprezentantul de drept al Comunei Săvârșin, dl VODICEAN 
IOAN, Primar al Comunei Săvârșin, sau, după caz, delegatul acestuia, să voteze în cadrul A.G.A. 
al S.C. Compania de Apă Arad S.A., la ședința ordinară, următoarele: 

- Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad SA pentru perioada 
01.01.2020 – 30.06.2020:pentru/împotrivă/abținere. 

- Aprobarea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciari ai 
membrilor Consiliului de Administrație, pentru semestrul I - 2020: 
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pentru/împotrivă/abţinere. 
- Aprobarea Raportului trimestrial al Comitetului de Nominalizare și Remunerare 

privind remunerarea membrilor Consiliului de administrație al Companiei de Apă 
Arad SA pentru perioada ianuarie – iunie 2020, aprobarea cuantumului și plății 
componentei pentru membrii Consiliului de Administrație, pentru trimestrul II - 2020: 
pentru/împotriva/abţinere. 

- Aprobarea numirii dl Nistor Petru Stelian în Consiliul de Administrație al Companiei 
de Apă Arad SA: pentru/împotriva/abținere. 

Art.2.Orice prevedere contrară prezentei se abrogă. 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari, se încredinţează Compania de Apa Arad şi 

reprezentantul comunei Săvârşin. 
Art.4.Prezenta hotarare intra in vigoare la data aprobării ei si se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad; 
- Primarul comunei Săvârșin; 
- S.C. Compania de Apa S.A. Arad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               Contrasemnează Secretar general, 
          POPA DORIN                              Simona PASCU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA SĂVÂRŞIN 
CONSILIUL  LOCAL 

ComunaSavirsin, nr. 37, judetul Arad, tel: 0257557270; fax: 0257557170; 
e-mail: primariasavarsin@yahoo.com 

 
 

  HOTARAREA Nr.80 
din data de 28.08.2020 

privind rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  al comunei Săvarşin pe anul 2020 
 
 

Consiliul local al comunei Săvarşin, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.08.2020; 
Având în vedere :   
         - referatul de aprobare al primarului comunei Savarsin înregistrat la nr.1526/R/27.08.2020; 
         - raportul de specialitate al compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Săvârşin înregistrat la nr.3069/28.08.2020; 
 - avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local Săvârșin; 
 - adresa nr. ARG STZ 6868/1/26.08.2020 a Administrației Județene Arad, înregistrată la Primăria 

comunei Săvârșin la nr. 1526/27.08.2020; 
 -prevederile art.49 alin.(5) și alin.(8), art.50, alin.(2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 

locale, astfel cum a fost modificată prin OUG nr.63/2010; 
- prevederile art. 129 alin (4) lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

          In temeiul art.139 alin (1) si art.196 alin (1) lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

            Art.1. - Se rectifica  bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Săvîrşin pe anul 2020, cu suma de 
1045,88 mii lei reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, conform anexei 
nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Săvîrşin şi 
compartimentul financiar-contabil. 

           Art.3. - Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Comunei  Savârsin, 
persoanelor, autorităţilor si institutiilor indreptatite. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    Contrasemnează Secretar general, 
          POPA DORIN                       Simona PASCU 
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